
 
DUIK DE DIEPTE IN – OPLEIDINGEN ONDERZOEKEN 
   

Opleiding:  
School:  

Opleiding:  
School:  

De studie  
  

Werkveld  
o In welke sector(en) ga je werken? 
o In wat voor soort organisatie/instelling ga je 

werken? (klein, groot, multinational etc) 
o In welke rol kom je terecht (adviseren, 

leidinggeven, onderzoeken, begeleiden, 
verzorgen etc) 

o Wat zijn de baankansen? 

 
 

Wat is de kern van de opleiding – waar draait het om 
in de opleiding en het beroep? 

o Mensgericht, productgericht, servicegericht, 
kennisgericht, organisatiegericht? 

o Waar kan je aan bijdragen?   
o Mensen helpen  
o Duurzaamheid  
o Gezondheid 
o Innovatie 
o Kennisontwikkeling 
o Rechtvaardigheid 
o Welzijn 
o etc 

o Kan je de opleiding beschrijven in 1 zin?   

  

Met welke doelgroep(en) ga je werken?  
o Kinderen  
o Jongeren  
o Ouderen  
o Werknemers  
o …. 

  

Wat ga je leren?  
o Onderwerpen die aan bod komen 
o Vakken 
o Onderzoek  

  



Stage  
o Wanneer loop je stage?  
o Kan je dat zelf regelen of regelt de school dat?  
o Kan je stage lopen in het buitenland? 

  

Studenten  
- Wat voor soort studenten volgen deze opleiding? 

Your kind of people?   
o Waar krijgen studenten energie van bij deze 

opleiding?  
o Waar vallen studenten op uit?  
o Hoe klinken de verhalen / ervaringen van 

studenten?  

    

Kwaliteiten  
o Welke kwaliteiten kan jij inzetten en verder 

ontwikkelen bij deze studie?  
o Wat heb je nodig om succesvol te kunnen zijn 

(houding / gedrag)? 

  

Hoe ga je leren?  
o Wat is de verhouding theorie - praktijk 
o Op welke manier wordt lesgegeven? Past dat bij 

jouw voorkeur? 
o Zijn er specialisaties? 
o Wat is de studietaal  

  

Waarom hier studeren?  
o Wat is er uniek aan déze opleiding bij déze 

onderwijsinstelling?  
o Wat is het verschil met dezelfde opleiding bij een 

andere instelling?  

  

Studievereniging 
- Is er een studievereniging?  

  

Toelatingseisen  
o Heb je het juiste profiel / de juiste vakken?  
o If not – wat zijn dan je opties?  

  

Begeleiding  
o Hoe wordt je begeleid in de opleiding? 

Mogelijkheden voor trainingen en cursussen?  

  

Studiepunten  
  



o Hoeveel van de 60 studiepunten moet je 
minimaal halen in het eerste jaar? Hoe haal je 
studiepunten?   

Wat vind je het leukste aan de studie? 
 
 
 
 
  

  

Wat vind je minder leuk aan de studie? Waar twijfel je 
over? 
 
 
 

 
  

  

Past deze studie bij jou? 
 
 
 

 
  

  

  
 
 
 
 

 
  Opleiding:  

School:  
Opleiding:  
School: 

School      
Sfeer  

- Voel je je thuis? Zie jij jezelf al rondlopen op de 
campus?   

    

Docenten  
- Hoe gaan docenten en studenten met elkaar 

om?   
- Komen de docenten uit de praktijk?  

    

Faciliteiten op school      



- Hoe zijn de faciliteiten? studiecentra, gebouwen, 
cafe’s  

- Zijn er sportfaciliteiten? 
Studeren met bijzondere omstandigheden   

o Studeer jij met bijzondere omstandigheden (bijv. 
functiebeperking, ziekte, mantelzorg, topsport)? 
Wat is er mogelijk?   

  

Stad  
- Is het een leuke stad?  
- Wil je op kamers?   

  

    

Verenigingen  
- Zijn er Studentenvereniging, 

Studentensportverenigingen?  

    

Reisafstand  
- Hoe lang ben je onderweg met het OV?  
- Is dat voor jou ok?  

  

    

  
  
 
 
 
 
 


